El Punt, 09/08/2006
CiU demana que pel futur túnel de Collserola hi circulin també vehicles

P. MERCADÉ. Barcelona

El portaveu de CiU, Josep Rull, reitera la idea de fer passar pel futur túnel de Collserola no
només trens, sinó també cotxes. Rull no es pronuncia però pel traçat que ha de tenir aquest
pas subterrani perquè no tenen «informes tècnics ni d'impacte ambiental». Assegura, però,
que per tirar endavant aquesta iniciativa «s'hauria de buscar el consens amb el territori». El
portaveu convergent no sabia que el govern tingués dues propostes per construir el túnel.
Una consisteix a fer el pas subterrani a Collserola per Horta i la segona opció, pel Tibidabo.
L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, és més favorable a aquesta segona proposta perquè
possiblement hi hauria una parada al municipi. I per Rull l'opinió de Recoder és «rellevant».
CiU manté la seva posició i continua defensant el pas de vehicles per Collserola. Passa per alt
que el pla d'infraestructures i transports de Catalunya (PITC), aprovat el 28 de juny, preveu
fer aquest pas subterrani només pel trànsit ferroviari, fet que permetria descongestionar en
un futur l'actual línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Tot i que en el primer
projecte que el govern va presentar del PITC també proposava que el túnel fos pel trànsit
viari, el PSC va haver de retirar aquesta proposta. Els socialistes van topar amb una forta
oposició dels seus socis de govern ICV i ERC i dels grups ecologistes. El diputat de CiU
assegura que si el seu partit torna a governar retirarà l'actual PITC ja que «només els
socialistes han intervingut a elaborar aquest important projecte» a vint anys vista. CiU
replantejaria el futur de les infraestructures de Catalunya i en aquest replantejament tornaria
a incorporar la idea de construir un túnel a Collserola pel trànsit ferroviari i viari.
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